2018

Jaarverslag

Stichting Wereldwinkel
Elburg

1

Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag van de stichting Wereldwinkel Elburg over het jaar 2018. In het
jaarverslag geven we een overzicht van een aantal gebeurtenissen en cijfers over het
afgelopen jaar.
Wij wensen jullie veel plezier bij het lezen van dit verslag. Mocht dit aanleiding zijn tot vragen
neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

DOELSTELLING WERELDWINKEL
Doel is om door middel van verkoop van producten uit de derde
wereld, voor een eerlijke prijs, te komen tot een rechtvaardige
samenleving in de wereld. Door een eerlijke prijs te betalen,
ondersteunen we de kleine producenten in hun strijd voor een
rechtvaardig bestaan.

VRIJWILLIGERS
Dankzij de inzet van vele uren door onze vrijwilligers, in winkeldienst, inkoop, rooster maken,
schoonmaken, bestuurstaken en wat al niet, is het mogelijk de winkel te laten draaien. Het is
het afgelopen jaar er niet makkelijker op geworden om alle winkeldiensten te bezetten. Maar
door oproepen via de mail bleek vrijwel in alle gevallen het mogelijk de winkel open te
hebben en houden. Het aantal vrijwilligers bleef ongeveer op hetzelfde niveau. Ook voor de
diverse activiteiten konden we steeds een oproep doen voor assistentie. Voor markten, fair
en ook bijvoorbeeld voor 29 december 2018, toen we het jaar afsloten met een supersnelle
voorraadtelling.
STICHTING WERELDWINKEL ELBURG
Akte van oprichting
Vestigingsadres

:
:

Adres bestuur

:

Inschrijving K.V.K.
:
Fiscaalnr. ANBI/BTW :

24 november 1983
Vischpoortstraat 32
8081 ER Elburg
0525 – 68 00 19
Hanzestraat 3
8081 TN Elburg
080 73379
8060.46.181
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BESTUUR
Het bestuur van de W.W. Elburg bestaat eind 2018 uit:
Jurrie Roossien (voorzitter)
Anky Luinenburg (secretaris)
André Janssen (penningmeester)
Nelly de Vries (inkoop non food)
Vacature

aftredend juni 2018
aftredend januari 2020
overleden op 8 februari 2019
aftredend december 2020

INKOPEN
Anja Roossien, Nelly de Vries en Anna van Prooijen vormen de inkoopgroep non food.
Janny Hoeve regelt de food-inkopen. Enkele medewerkers hebben specifieke taken op zich
genomen zoals de kaartinkoop (Will van der Veen) en het beheer van de wierook (Mineke
van Ringelesteijn). Bertha Vlieger verzorgt de maandelijkse nieuwsbrief en het lief en leed en
het maken van de rooster wordt verzorgd door Wil van der Veen.

LANDELIJKE VERENIGING VAN WERELDWINKELS / INKOOP
De food wordt geleverd door Fair Trade Services uit
Den Helder. Verder betrekken we food van Cerro Azul (vooral de koffie) en van Barbosa Fair
Trade voor
de Tony Chocolonely. De non-food komt voor een groot deel van het Centrum Mondiaal en
Fair Plaza, beiden in Culemborg, waar veel leveranciers vertegenwoordigd zijn.
2018 was het eerste jaar waarin we ”los” waren van de Landelijke vereniging. Er was
gelukkig een finale afwikkeling van onze vordering op de Stichting Landelijke Cadeaubonnen
Wereldwinkel en kon dat vervelende hoofdstuk eindelijk worden afgesloten.
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EIGEN WEBSITE
In het voorjaar van 2016 werd een
eigen website in gebruik genomen.
De bedoeling is zo vele mogelijk
eigen informatie op de website
weer te geven, zoals de
verschillende fairs, maar ook
andere evenementen en nieuwe
producten. Ook het jaarverslag en
de ANBI verklaring zijn op de
website te zien. Het adres is
www.wereldwinkelelburg.nl

Overzicht ontwikkelingen
Het bestuur van de stichting heeft zich met diverse zaken bezig mogen
houden, naast de directe gang van zaken in de winkel. Ook werd door
een delegatie van het bestuur deelgenomen aan ledenbijeenkomsten
van de W.V.E., de winkeliersvereniging van de binnenstad, waar wij lid
van de zijn. Een niet complete opsomming volgt hierna:
In januari vond de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
vrijwilligers in een ruimte van de Ichthuskerk plaats met een
nieuwjaarpraatje van de voorzitter, de verstrekking van informatie van
het bestuur, onder andere over de financiële situatie en de
mogelijkheden voor de leden om vragen te stellen of suggesties te doen.
Het bestuur verzorgde weer de hapjes en de drankjes. Het was weer
een nuttige, gezellige en goed bezochte avond.
Ook in 2018 zijn er twee activiteiten geweest in samenwerking met Mona
Lisa in de kapel van Museum Elburg. Op 7 april met de muzikale
omlijsting door vier violistes, op 29 september samen met
bloemenwinkel LIV. De opbrengst van deze activiteiten was voor onze
wereldwinkel wederom zeer wenselijk.
In december mochten we op de Kerstmarkt van de gemeente staan.
Met goederen uit de november en december werd een vitrine van
verpleeghuis “de Voord” met goederen uit de Wereldwinkel ingericht.

Zowel met Biddag in maart, als met Dankdag in november mochten we
een kraam inrichten voor de verkopen (koffie, thee en rijst) voor de
Voedselbank in de Ichthuskerk in Elburg. Beide woensdagen werd goed
verkocht.
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Voor het evenement Kerst in de Vesting werd weer samengewerkt met de collega winkeliers in het
laatste stukje Vischpoortstraat. Dit leverde weer veel complimenten op voor de aankleding en
aanpak met elkaar.

Deze opsomming is niet compleet, maar het geeft een indruk van onze activiteiten. Deze worden
steeds vol enthousiasme gedragen door de vrijwilligers, zonder wie dit allemaal anders niet
mogelijk zou zijn.
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Financieel verslag
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